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Diversos motivos da vida cotidiana nos fazem 
titubear frente os problemas, por muitas vezes 
as circunstâncias do dia-a-dia afetam nosso bem 
estar. Nesses momentos o medo e a aflição tentam 
nos atingir. Por vezes, isso nos impede de enxergar 
as promessas de Deus e acreditar que tudo vai 
passar. Momentos difíceis chegam para qualquer 
pessoa. Mas o que fazer diante das adversidades? 
Existe alguma estratégia que deve ser adotada pelo 
cristão? O Apóstolo Paulo escreveu: “Não andem 
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela ora-
ção e súplicas, e com ação de graças, apresentem 
seus pedidos a Deus”, Fp 4.5.

A oração é uma receita poderosa para você, 
que está todos os dias cercado de circunstâncias 
e desafios. A oração é a chave da vitória. Ela é a 
ferramenta essencial para qualquer tipo de bata-
lha. Na guerra, os guerreiros se preparam estu-
dando o território do inimigo, conhecendo suas 

fraquezas, escolhendo as melhores armas e etc. 
No mundo espiritual, a ferramenta que não pode 
faltar para vencer as guerras da vida é a oração. 
A oração gera frutos, desperta milagres e renova 
nossa fé. E por este motivo, a vida do cristão deve 
ser movida pela oração. Não existe milagre sem 
oração; não existe vida cristã sem oração; não 
existe vitórias sem oração; não existe respostas 
sem oração... Assim como Ana, faça da oração a 
chave da sua vitória. A sinceridade de Ana moveu 
o coração de Deus e os efeitos de sua oração, 
foram tão grandes que se estenderam ao seu 
filho, Samuel, que se tornou um grande profeta 
de Deus. Esse é o poder da oração que nos leva a 
alcançar muito além do que pedimos. Seja since-
ro, conte para Deus suas dificuldades, apresente a 
Ele seus pedidos, seja grato nas pequenas coisas e 
os efeitos de sua oração transcenderão gerações 
e produzirão grandes milagres.

O poder da oração
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